
                                                                                                                        Wojciechów, dnia 19 październik 2015 r. 

 

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży  dla NAJEMCY 

 
Na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010, poz. 651 z późń.zm.) podaje do 

publicznej wiadomości na okres 21 dni , tj od dnia 21.10.2015 r.  do dnia  10.11.2015 r. włącznie. Wykaz obejmujący nieruchomość  

niezabudowaną , przeznaczoną  do oddania  w użytkowanie  wieczyste  w trybie  bezprzetargowym , położoną w obrębie Szczuczki VI Kolonia  

gm. Wojciechów 
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40/13 

0,0500 ha LU1O/0003216

5/1 

Lokal mieszkalny nr 2 
mieszczący się  na I piętrze 

budynku zlokalizowanego 

na działce nr ew. 40/13 w 

miejscowości Szczuczki 

składający się z 2 pokoi, 

kuchni, łazienki z  w-c  i 

przedpokoju o łącznej 

powierzchni 50,11 m². 

Lokal wyposażony jest sieć 

co, sieć wod-kan, sieć 

gazową, energię 

elektryczną. Stan 

techniczny – słaby. 

Sprzedaż  lokalu  

mieszkalnego  następuje  

wraz  z udziałem w 

częściach wspólnych  

budynku  oraz  gruntu w 

udziale 1/2.  
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NAJEMCY 

Nie 
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r. 

 



Osobom , którym  przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  na podstawie  art. 34 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz. 651 – tekst jednolity z późn. zm. ) ustala się termin 6 tygodni (od dnia wywieszenia  

wykazu) do złożenia wniosku o nabycie  tj. do dnia 25 listopada 2015 r. 

 

Po upływie w/w terminu, jeżeli  nie będzie  wniosków  osób, którym  przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu , nieruchomość  zostanie  zbyta   dla 

Najemcy. 

 

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do zbycia  zostaje  wywieszony  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy  w Wojciechowie i na 

stronie internetowej www.wojciechow.pl w terminie od dnia 21 października 2015 r. do dnia  10 listopada 2015 r. 

 

  

http://www.wojciechow.pl/

